ÚNOR 2021
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

Děti z mateřské školy si užívají zimní radovánky na školní zahradě.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi poohlédnout se za loňským rokem z pozice vedení obce. V krátkosti bych zhodnotila rok 2020
jako náročný, naplněný prací, důležitými jednáními a
rozhodováním, ale především neočekávanými změnami ve způsobu života díky koronavirové pandemii.
Ráda bych připomněla některé z důležitých událostí
uplynulého období:
• V roce 2020 se konalo 10 veřejných zasedání obecního zastupitelstva.
• Hned na počátku roku jsme vytvářeli Akční plán obce
se seznamem projektových záměrů pro MAS Havlíčkův kraj a řešili jsme výběrové řízení na projekt Posílení vodárenské soustavy.
• V lednu, květnu a červenci se postupně konaly tři
konkurzy na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň. Od 1. 8. 2020 byla na tuto
pozici jmenována Mgr. Vladimíra Stehnová.
• K montované hale v dolní části obce byla zřízena
elektrická přípojka.
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• V květnu obecní zastupitelstvo schválilo požádat o
dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020
na opravu místních komunikací.
• Obec Oudoleň zažádala o pořízení změny č. 2
Územního plánu Oudoleň, do které byly zahrnuty požadavky občanů i obce.
• Rozhodnutím Městského úřadu v Přibyslavi bylo prodlouženo stavební povolení na stavbu bytů (čp. 120)
do 31. 12. 2023.
• Firma Němec, Vepřová, dokončila v celé obci výměnu vodoměrů.
• Vydali jsme kalendář s historickými fotografiemi.
• Na prosincovém jednání zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet ve výši 14 540 756 Kč.
• Celý rok jsme jednali a zjišťovali informace k vybudování kanalizace a ČOV – účast na seminářích, setkání se zástupcem firmy Vodní zdroje Ekomonitor
ohledně čistění odpadních vod z obecních budov,
jednání se zástupcem firmy ABPLAST o decentrálních domovních čističkách. Po vyhlášené anketě a
zvážení všech skutečných stavů jsme rozhodli zadat
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•
•
•
•

vypracování Studie kanalizace a centrální ČOV, kterou jsme na konci roku obdrželi.
Na obecní úřad bylo doručeno celkem 7 žádostí na
pokácení stromů a 4 žádosti na úpravu místních komunikací.
Řešili jsme směny pozemků i popřípadě nákup pozemků.
V prosinci proběhla kolaudace veřejného osvětlení
v dolní části obce.
Všem spolkům v naší obci byly z rozpočtu uvolněny
finanční prostředky na jejich činnost a během roku
bylo doloženo řádné vyčerpání.

Co se nám podařilo uskutečnit z naplánovaných investic?
Z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 obec
realizovala projekt „Oprava komunikací na obecních
pozemcích“.
V rámci tohoto
projektu obec provedla opravu komunikace od mostu u
čp. 84 k čp. 36 a opravu komunikace k čp. 42. Celkové
náklady akce činily 298 795 Kč, obec obdržela dotaci
ve výši 127 000 Kč.
Obec zahájila v Březině výstavbu úpravny vody
k odstranění zvýšeného množství manganu. Na projekt získala dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ČR ve výši
1 545 146 Kč. V roce
2020 bylo proinvestováno 72 000 Kč.
Obec v rámci projektu „Wifi4EU Podpora připojení
k internetu v místních komunitách“ zavedla bezplatné wifi připojení pro občany a návštěvníky ve veřejných prostorách –
před a uvnitř kulturního domu, před
obecním úřadem, na
autobusových
zastávkách v horní a
dolní části obce a
ve středu obce. Náklady akce ve výši
408 824 Kč byly hrazeny z dotace.

Co se nám ještě nepodařilo?
Příprava 3 nových zasíťovaných pozemků pokračovala v roce 2020 velmi pomalu. Doplnili jsme projekt příjezdové komunikace, směnili pozemky pro její rozšíření.
Od podzimních měsíců čekáme na souhlasná stanoviska a doufáme, že na jaře letošního roku získáme stavební povolení.
Po schválení pokácení spousty stromů v naší obci
jsme ještě nezačali s náhradní výsadbou.
Co chceme realizovat v letošním roce?
Prioritou obce pro rok 2021 je získání dotace na projektovou dokumentaci kanalizace, oprava koupaliště,
výstavba chodníku v dolní části obce, dokončení
úpravny vody v Březině, získání dotací na výstavbu
obecních bytů v čp. 120, na rekonstrukci rezervoáru
v Olšinách, na stavební úpravy v kulturním domě a
na opravu střechy kapličky.
V loňském roce se bohužel vzhledem k epidemiologické situaci nemohly uskutečnit naše tradiční akce a
setkání. Osobní kontakt nám u většiny pracovních, společenských, kulturních, školních i dalších aktivit chyběl.
Moderní technologie a pojmy „sdíleně, distančně, vzdáleně“ se staly každodenní rutinou celé společnosti a
všech generací. Přesto některé aktivity proběhly – tříkrálová sbírka, maškary, dětský karneval, myslivecký
ples, rozloučení s mateřskou a základní školou, volejbalový turnaj, zájezd SDH Oudoleň, rozsvícení vánočního
stromečku, mikulášská nadílka a vítání občánků. Plánovaný zájezd na muzikál se neuskutečnil, na letošní rok
máme náhradní vouchery.
Na závěr mého bilancování bych ráda poděkovala
zaměstnancům obecního úřadu, zastupitelům, zaměstnancům školy, spolkům za jejich činnost a všem občanům, kteří si všímají dění kolem sebe, udržují prostranství na obecních pozemcích a pomáhají sami od sebe.
Vážení spoluobčané, do dalšího roku si moc
přeji, ať Vás všechny neopouští chuť do práce, protože jací budeme my, taková bude naše obec Oudoleň. Zajisté se všeho dalo udělat a zajistit více, něco
možná již dávno mělo být vykonáno, ale především
čas je neúprosný a skloubit naše zaměstnání s výkonem vedoucích pozic je někdy opravdu vyčerpávající. Ať nám všem rok 2021 přinese co nejvíce pozitivních událostí v rozvíjení naší obce!
Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce

REKAPITULACE FINANCÍ

Obec získala dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši
893 896 Kč na výstavbu chodníků od
čp. 96 k čp. 149. Celkové náklady akce
činí 1 099 926 Kč.
Projekt bude realizován v letošním roce.

Celkové příjmy za rok 2020

8 932 652,77

Celkové výdaje za rok 2020

7 944 756,83

Obec dále obdržela v roce 2020 dotaci na zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů ve výši 20 188 Kč a
dotaci ze státního rozpočtu na státní správu ve výši
86 100 Kč.

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2020
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Celkové náklady na provoz školy

300 000,-

Splátky úvěru

266 676,7 448 648,03
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 1. 2021
− Kontrola usnesení
− Bod č. 4 - zasedání 28. 1. 2020 – obnova cesty. Zastupitelstvo bere na vědomí dotaz týkající se obnovy
a zprůchodnění obecní cesty směr Slavětín, pozemek p. č. 601/18 v k. ú. Oudoleň, bude jednáno se
společností Havlíčkova Borová zemědělská a. s.
− Usnesení č. 8/11/2020 - Zastupitelstvo schvaluje
Smlouvu na zřízení věcného břemene č. NM014330062724/001 a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy. Smlouva byla podepsána.
− Usnesení č. 9/11/2020 - Zastupitelstvo schvaluje
požádat o dotaci z programu Ministerstva
zemědělství Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2021 na opravu střechy
kapličky. Podklady pro dotaci jsou připravovány.
− Další usnesení jsou průběžně plněna.
− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci
z Národního programu Životní prostředí Ministerstva
životního prostředí na projektovou dokumentaci
kanalizace a ČOV v rámci akce: „Oudoleň –
dostavba vodovodní sítě kanalizace a ČOV“.
− Zastupitelstvo schvaluje zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na projekt: „Oudoleň – dostavba
vodovodní sítě kanalizace a ČOV“ a stanovuje
komisi pro výběrové řízení ve složení: Mgr. Blanka
Zvolánková, Bc. Petr Zvolánek, Pavel Veselý.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi
ohledně opravy požární nádrže – koupaliště.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
žádost o opravu příjezdové cesty k domu čp. 126.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno s podmínkami
dotačního titulu Kraje Vysočina Obnova venkova
Vysočiny pro rok 2021.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí
o pokácení smrku na pozemku p č. 363/2
v k. ú. Oudoleň. Strom je proschlý a začíná
narušovat opěrnou zeď domu. Zastupitelstvo bere
na vědomí a doporučuje pokácení.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
možný dotační titul na výstavu bytového domu.
− Zastupitelstvo
bylo
seznámeno
s dotačním
programem Kraje Vysočina Stavby ve vodním

hospodářství. Program bude vyhlášen 9. 2. 2021 a
bylo by ho možné využít na rekonstrukci rezervoáru
v Olšinách.
− Zastupitelstvo schvaluje cenu inzerce v Oudoleňských listech za formát A4 barevně - 500 Kč
vč. DPH.
− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce:
Era
1 043 368,72
ČSOB, a. s.
4 872 118,66
Česká spořitelna, a. s.
805 563,04
Česká národní banka
1 263 106,71
Celkem
7 984 157,13 Kč.
− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno:
− se žádostí Svazku obcí Přibyslavska o spolupráci
při vydání turistické informační mapy.
− s informacemi k akci Čistá Vysočina – termín
akce: pátek 16. 4. 2021.
− s informacemi k novým autobusovým jízdním
řádům, budou podány připomínky.
− s termínem zasedání zastupitelstva: ve středu
17. 2. 2021 v 18.00 hodin.

POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se
bude konat ve středu 17. 2. 2021 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výběrové řízení - kanalizace a ČOV
4. Program: Stavby ve vodním hospodářství
5. Záměr směny majetku obce č. 1/2021
6. Obecně závazná vyhláška obce Oudoleň
č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
7. Inventarizační zpráva za rok 2020
8. Žádost o dar
9. Žádost o povolení kácení

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
TŘI
, KRÁLE JSME LETOS V NAŠICH DOMOVECH NEPŘIVÍTALI, ALE KASIČKY
PRÁZDNÉ NEZŮSTALY…
Tříkrálová koleda má dlouhou tradici. Původně ji vykonával kantor se svými žáky, později
kněz s ministranty a někdy i s kostelníkem. Přišli do domu, modlili se a zpívali, vykuřovali
kadidlem a kropili svěcenou vodou, kterou den předem spolu s křídou posvětili. Na dveře nebo
silný dřevěný rám nad nimi napsali písmena K+M+B a letopočet. Tato obchůzka měla slavnostní
ráz a jejím smyslem bylo požehnat všem navštíveným domům i lidem, kteří v nich bydleli, a
uchránit je tak od neštěstí, nemoci a podobných nepříjemností….
V letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka úplně jinak, než jak jsme na ni zvyklí. Skupinky
koledníků nás v našich domovech nenavštívily, v prodlouženém termínu bylo pouze možné
přispět do zapečetěných kasiček na obecním úřadě a v prodejně COOP, případně v kostele
sv. Víta v Havlíčkově Borové. Z dalších možností to byl převod na účet, online pokladnička nebo
dárcovská SMS.
Do kasiček přispívali v Oudoleni i občané ze Slavětína. Celková vybraná částka činí 13 500 Kč a máme z ní velkou
radost (rok 2020 – Oudoleň 15 591 Kč, Slavětín 5 797 Kč). Díky Vám Oblastní charita Havlíčkův Brod podpoří nákup
devítimístného svozového auta pro imobilní klienty, nákup zdravotnického vybavení, vytvoření a udržení pracovních
OUDOLEŇSKÉ LISTY 2 /2021
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míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané či těžko uplatitelné na trhu práce,
dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí, krytí nákladů vzniklých
při odstraňování následků mimořádných událostí, spolufinancování nákladů
na provoz charitních služeb. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!!
Poděkování patří paní Antlové, paní Zelenkové, paní Ondráčkové, paní
Milichovské a paní Hájkové za pomoc při realizaci letošní sbírky a všem
dárcům. DĚKUJEME!!
Tři králové za Vámi v letošním roce osobně nepřišli, ale přesto Vám chtěli
předat požehnání do nového roku a popřát hodně zdraví a radosti v roce
2021.
Mgr. Blanka Zvolánková
VYJDE DALŠÍ KALENDÁŘ SE STARÝMI FOTOGRAFIEMI?
TO ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS!
Potěšily nás kladné ohlasy na kalendář obce se starými (historickými)
fotografiemi. Děkujeme! Pokud by se nám podařilo získat dostatečné množství dalších fotografií, vydala by obec podobný kalendář pro rok 2022 nebo
2023. A proto neváhejte – fotografie noste, posílejte…

Vše označené
cenou a značkou,
včetně seznamu
všech rozepsaných kusů
s cenami.

Pohyb obyvatel v roce 2020:
Přistěhovaní
Odstěhovaní
Narození
Zemřelí

1
8
3
1

Počet obyvatel k 1. 1. 2021

362

z toho: mužů
žen

186
176

Počet cizinců k 1. 1. 2021

13

Věková struktura v obci ke dni 1. 1. 2021

Ve dnech 15. - 19. března
bude probíhat v zasedací
místnosti obecního úřadu

PŘÍJEM VĚCÍ:
ve dnech 8. – 10. března.

EVIDENCE OBYVATEL K 1. 1. 2021
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA - VÁNOČNÍ OZDOBY TROCHU JINAK
V předvánoční čas jsme byly s dětmi již naladěny na blížící se Vánoce a příchod Ježíška.
V posledním prosincovém týdnu roku 2020 se v mateřské škole uskutečnilo vánoční tvoření,
které neslo název Vánoční ozdoby trochu jinak. Letos to bylo velice netradiční. Děti
měly možnost stát se
umělci tvořícími růz- Vánoční ozdoby trochu jinak.
nými netradičními technikami a styly (např. kubismus). Za použití plochých štětců, prašných pastelů, provázků, inkoustu a soli se děti pokusily
přeměnit prázdné velkoformátové plochy do vánočních ozdob. Jak se jim to povedlo, mohou rodiče svých ratolestí posoudit sami. Díla jsou k nahlédnutí v prostorách chodby naší školy.
Helena Břízová

Školkové děti staví Zimní království.
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V LEDNU SE DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
RADOVALY Z NADÍLKY SNĚHU
Pro děti ve školce byl leden radostný měsíc.
Nejprve je po návratu z vánočních prázdnin čekaly opožděné Vánoce, které si kvůli nečekanému přerušení provozu nemohly užít - objevily
dárky pod stromečkem. To bylo radosti.
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Děkujeme rodičům Belákovým, Ende, Janáčkovým a Třešňákovým, kteří dětem dárky pořídili. Přivítali jsme slavnostně nový rok, popřáli mu jen to dobré, co chceme zažívat, a to špatné jsme pevně uzavřeli do krabičky.
Další spontánní radost přišla se sněhem. Konečně mohly děti bobovat na zahradě, válet se a běhat ve sněhu, vařit
všemožné dobroty ze sněhu, využít naplno lopaty a vozíky a kupit hromady sněhu, chytat vločky, dělat různé sněhové
bábovky - měly opravdové zimní radovánky.
Vydali jsme se za Zimní královnou, prozkoumávali její pohádkové království a potom si ho podle vlastních představ
ve školce vytvořili hrou s barvami, tvořením různých vloček a pohádkových sněhuláků.
Konec měsíce jsme si užili s pohádkou O dvanácti měsíčkách.
Díky ní se děti dozvěděly, co to je rok, jak se jmenují jednotlivé měsíce, a hledaly svůj měsíc, ve kterém se narodily.
V projektovém dni Výprava ke krmelci povyprávěl dětem pan myslivec o životě zvířat v zimě, učil je hledat stopy zvířat, která mohou v
zimě vidět, a taky je zavedl ke krmelci, kde mohly děti samy přidat
zvířátkům krmení. Uvědomily si, že pro ně je zima krásná, ale zvířátka to mají těžké.
Marta Půžová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SNĚHOHRÁTKY
O velkých přestávkách a i se školní družinou chodíme ven a
užíváme si sněhové nadílky. Zkoušíme kreslit sluníčko, pozorujeme
stopy zvířat, bobujeme, stavíme sněhuláky, koulujeme se nebo se
jen tak kocháme krásou zimní krajiny.
Učitelky ZŠ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme manželům Stránským za poskytnutí věcného
daru pod vánoční stromeček do školní družiny.
Učitelky ZŠ

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY
Evžen Boček: ARISTOKRATKA NA KONI
Mladá aristokratka Marie
Kostková z Kostky opět řeší nezáviděníhodné problémy. „Nejchudší zámek v Čechách“ zůstává věrný svému označení, a
tak tu hraběcí rodinka ani personál rozhodně nemají ustláno na
růžích. Místo davu návštěvníků
se na zámku kupí neproplacené
faktury za vodu a hrozí, že záhy
bude největší atrakcí každodenní
koupel obyvatel zámku v kašně
s dešťovkou. Chce to nějaký nápad…
Skvělým řešením se zdá být projekt, v němž se
mladá aristokratka Marie III. před zraky návštěvníků
chystá, po vzoru svých předchůdkyň, předčasně zemřít.
Smrt přitáhne senzacechtivé turisty, bulvární tisk jim
udělá reklamu… a budou mít vyhráno. Jenomže
všechno je opět jinak — projekt s aristokratkou v rakvi
je mrtvý. A zabil ho kníže Schwarzenberg. Nikdy ale
není tak zle, aby nemohlo být hůř. O tom nás

s nevyčerpatelnou dávkou humoru přesvědčuje pokračování úspěšných knih Poslední aristokratka a Aristokratka ve varu. (V knihovně si můžete také zapůjčit: Poslední aristokratka, Aristokratka ve varu, Aristokratka a
vlna zločinnosti na zámku Kostka a Aristokratka u královského dvora.)
Michaela Klevisová: DRAK SPÍ
V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina matka
už nikdy nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se teď vrací, aby
dávné události pochopila. Po jejím příjezdu však zmizí mladá
žena a další je zavražděna. Spojitost zločinu se starým nevyřešeným případem nakonec přivede
na scénu Josefa Bergmana. A
kriminalista během pátrání po
vrahovi zjišťuje, že místní před ním tají temnou minulost
i vlastní skříně plné kostlivců.

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ
Dne 9. února 1904 navštívil exposituru ve Slavětíně c. kr. okresní inspektor školní pan Tomáš Pelikán,
přítomen byl počtům, přírodopisu,
zpěvu a částečně i kreslení, prohlédl
úřední knihy i úložné sešity, na to připomenul některé poznámky, týkající
se učebné látky, jejího předvedení a
upravení, dále kreslení i přednesu
básní. Na to odpoledne navštívil školu
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zdejší, byl přítomen čtení a deklamování v třídě druhé,
slohu a čtení v třídě třetí, mluvnici a čtení ve třídě první,
prohlédl úřední knihy, ruční práce ve II. a III. třídě,
úložné sešity, písanky, výkresy; svolal domácí poradu,
pronesl úsudek o výsledku pozorování, připomenul některé pokyny z mluvnice v I. třídě, kreslení taktéž v první
třídě, deklamování a čtení ve II. třídě, čtení a slohu
ve třídě III., doporučoval podrobnější opravu úkolů a
upravení rychlejšího postupu v krasopisu ve třídě III. a
tím poradu ukončil.
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Důležitá nařízení – nařízení c. kr. okresní rady
školní ze dne 31. března 1904 jímž správy škol se vybízejí, by rodiče zrazovali od zbytečných cest k okresní
radě školní ve příčině dosažení věcí zákonitě mnohdy
nemožných.
Dne 3. června 1904 zavěšen na opravenou vížku
školní nový zvon, kterýž zaplatil skorem celý rodák
zdejší Jan Halík, majitel usedlosti č. 41 se svou manželkou Markétou Halíkovou. Zvon byl objednán od firmy
V. F. Červený a synové, c. k. dvorní dodavatel hudebních nástrojů v Králové Hradci, váží i s korunou, protiváhou a srdcem 60 kg, má číslo 3.110, průměr 415 mm,
zvon nese nápis dárce: Věnovali Jan a Markéta Halíkovi
1904 a na protější straně obraz sv. Jana, evangelisty;
cena jeho obnáší 184 K. - Zvon světil Th. Dr. Alois

Frýdek, kapitulní děkan a biskupský generální vikář
v Králové Hradci na jméno Jana evangelisty za příspěvek 4 K na úpravu kathedrálního chrámu Páně v Karlové Hradci a 1 K kostelníkovi tamtéž, částka ta je v celém účtu obsažena.
První zvon, kterýž na školu zavěšen byl, byl r. 1843
při zvonění rozbit; tehdejší rychtář Benák s vlastními
dvěma voly do Králové Hradce ku přelití odvezl; tehdá
ve vsi nikdo koně neměl. Přelitý však zvon přivezl odtamtud soused Karas, č. d. 1. již se svým koněm; zvon
byl přelit u zvonaře, firma německá: Karl Paul in
Kőniggrätz im Jahre 1843. - Nový zvon na věž upravil
Václ. Pujman a Jan Poul, tesař a toho dne 3. 6. 1904
poprve večerní klekání zvonilo.
(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

TJ SOKOL OUDOLEŇ
ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE – POŘÁDÁME ONLINE TURNAJE
Krajský šachový svaz nepovolil odstartovat sezonu 2020 – 2021, a proto pořádáme
online šachové turnaje, abychom se alespoň trochu udržovali v kondici. Poslední turnaj jsme
odehráli v pátek 22. 1. Našimi soupeři se stali hráči ze Slaného, Velvar, Berouna, Olomouce,
Vyškova, Brna, Českých Budějovic a Třebíče. Tohoto mače se zúčastnilo 27 šachistů a neztratilo se ani našich 7 borců.
Nejlépe z našeho týmu si vedl Milan Chvojka st., který skončil třetí, na pátém místě
se umístil Milan Chvojka ml., krásné 16. místo obsadila Lenička Zvolánková, Matyáš Sláma
byl 19., Tomáš Benc 23. a Kateřina Chvojková 24.
Tento turnaj byl velice dobře obsazen a je škoda, že se ho nezúčastnilo více našich hráčů.
Milan Chvojka

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA
Vážení spoluobčané,
využívám tohoto prostoru
ve vašem periodiku, který redakce vyčlenila pro předání informací z hejtmanství Kraje
Vysočina. Alespoň v základních obrysech bych Vám rád předal informace o postupu registrace a následné rezervace termínů v Centrálním registračním systému pro očkování proti nemoci
COVID-19. Pokud si přesto nebudete vědět rady nebo
Vám nepomůže nikdo z mladší generace, využijte kdykoli od pondělí do neděle pomoc pracovníků krajem zřízené informační COVID linky. Na telefonním čísle
564 602 602 Vám operátoři pomohou sedm dní v týdnu
od 8 do 20 hodin. Personálně byla sice linka posílena,
ale i tak se Vám může stát, že bude třeba telefonát opakovat. Děkujeme Vám za trpělivost. V prvních dvou hodinách spuštění systému 15. 1. jsme pomohli zhruba
150 osobám, rádi pomůžeme i Vám. Pomoc s registrací
je do budoucna určena všem, prosím, využijte ji.
K samotnému očkování považuji za správné uvést,
že Kraj Vysočina má do konce března letošního roku
přislíbené dodávky cca 40 tisíců očkovacích dávek
značky Pfizer/BioNTech, je však třeba počítat s tím, že
očkovaná osoba musí dostat dávky dvě. O dodávkách
vakcíny jiného dodavatele zatím nemáme od ministerstva zdravotnictví žádné informace.
V lednu je veškeré úsilí očkovacích center na Vysočině směřováno k proočkování lékařů a zdravotníků nemocnic, seniorů v sociálních zařízeních a v dalších týdnech lékařů a zdravotníků v terénu. Zatím se bez problému daří všechny státem dodané očkovací látky pro
Vysočinu proočkovat vždy ještě před dodáním další zásilky. Prozatím (tedy k 15. 1. 2021) bylo na Vysočinu
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dodáno 975 lahviček s očkovací látkou, z nichž lze využít 5-6 očkovacích dávek. Platí, že uděláme vše proto,
aby byli naočkováni všichni lidé na Vysočině, kteří o to
projeví zájem, jen to nepůjde hned.
Základní kroky registrace k očkování proti COVID19 (platné pro všechny postupně se přihlašující skupiny spoluobčanů):
1. Otevřete si na Internetu webový formulář registrace.mzcr.cz.
2. Do formuláře zadejte číslo svého mobilního telefonu, na toto číslo Vám přijde šestimístný kód
(buďte trpěliví), který vložíte do formuláře, a tak
bude ověřeno, že funguje spojení systému s Vaším
mobilním telefonem. Na něj budou postupně zasílány další informace.
3. Do formuláře pozorně vložte jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovnu.
4. V případě registrací od 1. února 2021 bude pravděpodobně nutno zatrhnout kolonky s diagnózou
vašeho zdravotního stavu a další.
5. Vyberte preferované místo, kde chcete být očkováni (ideálně v blízkosti Vašeho bydliště). Prozatím
jsou v nabídce k dispozici pouze očkovací místa
v nemocnicích Kraje Vysočina – Nemocnice Jihlava, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Nové Město na Moravě a Nemocnice Pelhřimov.
Potvrďte čestné prohlášení (pokud se nabízí).
6. Odešlete žádost.
7. Ve chvíli, kdy systém vyhodnotí, že patříte do aktuální skupiny očkovaných, přijde na Vámi zadané
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telefonní číslo druhý šestimístný kód (může dojít
k časové prodlevě).
8. Poté, co Vám SMS zprávou přijde druhý šestimístný kód, je správný čas na další krok – rezervaci. Otevřete si stránku reservatic.com/ockovani,
kde jako přihlašovací údaj použijte právě druhý
šestimístný kód, vyplňte požadované číslo pojištěnce.
9. Vyberete místo, den, čas očkování a potvrďte.
O proběhlé rezervaci budete informováni přes
SMS i přes mail (pokud jste ho při registraci zadali).
10. Termín pro aplikaci druhé dávky vakcíny se Vám
prostřednictvím SMS zprávy nabídne automaticky
za 21 až 28 dní ve stejný čas. Bude možné jej upravit.
Veškeré úpravy je možné konzultovat nebo provést
prostřednictvím centrální informační linky 1221 nebo informační COVID linky Kraje Vysočina 564 602 602.
Osoby, které nevlastní mobilní telefon musí svou
registraci provést přes informační linky.
POMOC S REGISTRACÍ
➢ Informační linka ke koronaviru a k očkování (telefonická pomoc)
PO–PÁ, 8:00–19:00 hodin, SO–NE, 9:00–16:30
hodin, telefon: 1221
➢ Informační COVID linka Kraje Vysočina (telefonická pomoc s registrací)
PO – NE, 8:00–20:00 hodin, telefon: 564 602 602

Senior Point Třebíč, Masarykovo nám. 116/6,
Třebíč, budova B (možná osobní návštěva nebo telefonická pomoc)
PO – PÁ, 8:00–13:00 hodin, telefon: 601 573 020
➢ Family/Senior Point, Palackého 26, Jihlava
(možná osobní návštěva, preferována je telefonická pomoc)
PO – PÁ, 8:00–17:00 hodin, telefon: 605 660 445
➢ Senior Point Havlíčkův Brod (telefonická pomoc
s registrací)
PO – NE, 8:00–11:00 a 13:00–15:00 hodin, telefon:
739 119 844
➢ Senior Point Pelhřimov (telefonická pomoc s registrací)
PO – NE, 10:00–15:00 hodin, telefon: 723 902 099
Pomoc seniorům s registrací k očkování nabízí většina měst a obcí, prosím, sledujte informace v místních
novinách a zpravodajích, věnujte pozornost hlášení
místního rozhlasu.
Důležitá informace: Dle avizovaného množství dodané vakcíny informuje Kraj Vysočina, že minimálně do
poloviny února bude probíhat očkování především první
prioritní skupiny – lékařů a zdravotníků nemocnic,
klientů sociálních pobytových zařízení a lidí, kteří se o
tyto osoby starají, dále i lékařů a zdravotníků v terénu.
Poté, co budou proočkovány tyto zmíněné osoby, bude
veřejnost, která už provedla registraci, prostřednictvím
SMS informována o možnosti rezervace termínů a míst
očkování.
Váš hejtman Vítězslav Schrek
➢

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO
KDO JE NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH?
Na základě přání občanů vybíráme některé fotografie z kalendáře a budeme se
snažit idenfitikovat vyfotografované osoby.
Na fotografii ze 6. týdne jsou vyfotografováni členové divadelního souboru.
Stojící zleva: Adolf Mergl, čp. 123, Oldřich
Svoboda, čp. 111, Stanislav Ondráček, čp. 3,
Marie Krátká, čp. 108, Jiří Med, čp. 22,
Zdeňka Štefáčková, čp. 54, Libuše Imramovská, čp. 95, Bohumila Benáková, čp. 50,
František Musil, čp. 49, Karel Halama, čp.
115.
Sedící zleva: Jan Med, čp. 22, Josef Plíhal,
čp. 5, Jan Kubát, čp. 26, nad ním stojící: Karel Kubát, čp. 26.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci únoru oslaví výročí narození:
Marie Božejovská, Oudoleň 8
Pavel Holas, Oudoleň 145
BLAHOPŘEJEME!
TIŠE VZPOMÍNÁME
Tichou vzpomínku věnujeme
panu Jaroslavu Brabcovi, rodákovi z Oudoleně čp. 15,
který zemřel 20. ledna 2021 ve věku 71 let.

VZPOMÍNKA
Vzpomínáme letos 20 let od úmrtí
Ing. Zdeňka Pátka, rodáka z Oudoleně čp. 118.
Rodina a přátelé
VZPOMÍNKA
Dne 28. 1. 2021 uplynulo 11 let od úmrtí
paní Elišky Holasové z Oudoleně čp. 68.
Vzpomíná manžel s rodinou
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INZERCE
Do prostor penzionu v Oudoleni hledáme:
Hospodyni – kuchařku
Náplň práce: příprava snídaní a večeří
jednou za 14 dní práce o víkendu
ubytování hostů.
Nástup: 5/2021
Dále hledáme: Uklízečku
Náplň práce: - úklid pokojů a společných prostor
okolo penzionu.
- úklid denně, nebo dle dohody, práce
také o víkendu, dle domluvy.
Nástup: 5/2021
Vhodné pro osoby na MD, RD, vhodné pro aktivní
důchodce, možná dohoda standardního
pracovního poměru po zapracování.
Tel. kontakt: p. Hájek 739 274 167 nebo
email: chalupakh@seznam.cz
Upozornění pro majitele pozemků,
kteří pronajímají pozemky Havlíčkově Borové zemědělské a. s.
Majitelé pozemků, kteří mají své pozemky pronajaty u naší
společnosti, mohou podat přiznání z příjmu fyzických osob
prostřednictvím našeho podniku.
Z důvodu koronavirových opatření Vás žádáme o dodání všech
vašich podkladů k přiznání (potvrzení o výši příjmu, telefonní číslo...)
k nám do kanceláře nebo na čerpací stanici během měsíce února.
Během 1 týdne od doložení podkladů bude vyplněný formulář
připraven k Vašemu podpisu opět v kanceláři našeho podniku.
Děkujeme za pochopení.

ROČNÍK XV. – VYDÁNO: 2. 2. 2021 - MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 2.
Uzávěrka příštího čísla 24. 2. 2021.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává: Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123, IČO: 00267996.
DIČ: CZ00267996. Tel. č.: 569 642 201, 773 744 815,
obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz.
Evidenční číslo: MK ČR E 17544.
Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

Děti ze školky se přeměnily ve 12 měsíčků.
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